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 عند قطرب" دور الحركات في أداء المعنى"
 الباحث حمد بن خميس الظفري 

 سلطنة عمان -طالب ماجستير بجامعة نزوى 
 موظف بوزارة اإلعالم

 إشراف األستاذ الدكتور: سعيد بن جاسم الزبيدي
 ملخص البحث:

احلركات اإلعرابية يف تناولت هذه الدراسة دور 
هـ(، وحماولة 214أداء املعىن عند قطرب)ت

يف النظر من جديد إىل مقولة قطرب املشهورة 
يف حركات اإلعراب، واستقراء عالمات 
اإلعراب اليت خّصها قطرب حتديدا للمعىن 
حني حتتمل أكثر من معىن فريجح إحداها 
على األخرى للمعىن الذي أراده، وقد خلص 

تائجه إىل أن قطربا مل يقل إن البحث يف ن
احلركات اإلعرابية ال عالقة هلا باملعىن أو 
الداللة، وإمنا كان يقصد احلركة اإلعرابية املفردة 
)امسا أم فعال( يف داللة السياق، واملعىن الذي 
 تؤديه هذه احلركة من ابتداء أو نفي أو إثبات.

كلمات مفتاحية: قطرب، الحركات 
والداللة.اإلعرابية، المعنى   

 
Abstract : 

This study depicts the role 

of syntactic motions 

(Harakat) in delivering the 

meaning for Qutrub (d.214), 

re-visits Qutrub’s famous 

sayings about these 

Harakat, and examines the 

syntactic signals that Qutrub 

strongly believes they have 

a role in delivering the 

meaning. This is because 

they may convey more than 

one meaning and one 

meaning might outweigh the 

other. This paper concludes 

that Qutrub never stated that 

these syntactic motions have 

no relation to the meaning 

or to the inference. Instead, 

he referred to the singular 

syntactic motions (either 

noun or verb) in the context 

and the meaning they 

deliver, for either initiative, 

affirmative or negative 

sentences.  

Key words: Qutrub, 

syntactic motions, 

meaning and inference.  
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 المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل 
جيعل له عوجا، والصالة والسالم على رسول 

أفضل من  –صلى اهلل عليه وسلم  –اهلل 
أرسل إىل البشرية، وخري من نطق بالعربية، 
وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل 

 يوم الدين.
 وبعد...

يف اللغة العربية اإلعرابية خذت احلركات أ
اهتماما كبريا يف الدراسات اللغوية على 

، النحويةالصوتية، والصرفية، و بواهبا: أاختالف 
من  االهتماموجدت هذه الظاهرة اللغوية و 
مما الكلمة طلق قيمتها الوظيفية يف بنية من

ويف ركنا رئيسا يف الدراسات اللغوية،  هاجعل
دور الحركات هذا البحث سنحاول بيان 
)ت  عند قطرباإلعرابية في أداء المعنى 

 .هـ(214
 مسوغات اختيار الموضوع:

 احلركاتتباين موقف النحاة من أوال: 
 .االعرابية
بيان موقف قطرب من احلركات ثانيا: 

 اإلعرابية.
 بيان دورها يف اداء املعىنثالثا: 
 هلارصد التطور الداليل رابعا: 

 أسئلة البحث:
 وتثري هذه الرسالة جمموعة من األسئلة:

 عالم اعتمد قطرب يف عرض آرائه؟ .1
هل لقطرب مذهب خاص يف بيان  .2

 ؟احلركات اإلعرابية
 هل أسند قطرب مساعه إىل العرب؟ .3

 منهج البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث، أن أسلك فيه 
سبيل املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك 

البحوث، وقد اعتمد  ملناسبته مثل هذه
الباحث على اإلحصاء وسيلة للوصف 

 والتحليل.
 خطة البحث:

 يقوم البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة
 ، وخامتة.مطالب

تتضمن مسوغات اختيار املوضوع  المقدمة:
 وأمهيته والدراسات السابقة.

الحركات اإلعرابية ومقولة التمهيد: يتناول " 
  ".قطرب

مواضع رجح فيها حركة المطلب األول: 
  .على أخرى

المطلب الثاني: مواضع بّين فيها الحركات 
  .دون ترجيح

 .لحركاتلالمطلب الثالث: مواضع أخرى 
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مث جاءت اخلامتة؛ لتوجز أهم ما توصل إليه 
البحث من نتائج، يتلوها ثبت بأهم املصادر 

 .واملراجع
 المصادر والمراجع:

أما مصادر البحث ومراجعه فمتعددة، ويف 
معاين القرآن وتفسري مشكل مقـدمتها كتـاب 

 .، كما تشمل قسًما كبريًا من كتب اللغةإعرابه
واهلل تعاىل أسأل أن يهديين إىل الصواب، إنه 

 هو الكرمي الوهاب.
 الحركات اإلعرابية ومقولة قطرب:تمهيد: 

تعد احلركات اإلعرابية يف العربية والدرس 
اللغوي من أهم القرائن اليت توضح دور 
املفردات، وتبنّي دالالهتا يف السياق، لذا 
حظيت باهتمام كبري من النحاة مل حتظ به 
غريها من القرائن األخرى. واملتأمل يف اللغة 
العربية جيد أن النصوص اليت وصلت إلينا من 

م تتميز بنظامها اللغوي عصور ما قبل اإلسال
والنحوي، وتؤكد على وجود احلركات اإلعرابية 

 اليت حافظت على أداء املعىن وسالمته. 
وأول من أشار إىل رموز احلركات اإلعرابية هو 

هـ( إذ قال: "إذا 69أبو األسود الدؤيل)ت
رأيتين قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة 
فوقه على أعاله، فإن ضممت فمي فانقط 
نقطة بني يدي احلرف، وإن كسرت فاجعل 

النقطة حتت احلرف، فإن أتبعت شيئا من 
 . (1)ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتني"

وقد وردت يف قول أيب األسود مصطلحات: 
الفتح، والضم، والكسر، للداللة على احلركات 
اإلعرابية اليت تنطق مع حروف أواخر الكلم 

ب، وعرب أبو تتغري بتغري موقعها يف الرتكي
األسود عنها بالنقط على احلروف، مث استبدل 

هـ( نقط اإلعراب حبركات 175اخلليل)ت
)الفتحة، والضمة، والكسرة( إذ قال:  اإلعراب

"إن الفتحة، والكسرة، والضمة، زوائد، وهن 
يلحقن احلرف ليوصل إىل التكلم به، والبناء 
هو الساكن الذي ال زيادة فيه، فالفتحة من 

والكسرة من الياء، والضمة من  األلف،
 . (2)الواو"

هـ( يف باب جماري أواخر 180وقال سيبويه)ت
الكلم من العربية: "وهي جتري على مثانية 

 ،واجلزم ،والرفع ،واجلرّ  ،جماٍر: على النصب
والوقف، وهذه  ،والكسر ،والضم ،والفتح

جيمعهنَّ يف اللفظ أربعة اجملاري الثمانية 
ح يف اللفظ ضرٌب أضرب: فالنصب والفت

واحد، واجلر والكسر فيه ضرٌب واحد، 
 . (3)وكذلك الرفع والضم واجلزم والسكون "

هـ( من مقولة اخلليل، 392وانطلق ابن جين)ت
"اعلم أن احلركات أبعاض حروف...  إذ قال:

وهي األلف والياء والواو، فكما أن هذه 
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احلروف ثالثة فكذلك احلركات ثالث، وهي 
ة والضمة، فالفتحة بعض الفتحة والكسر 

األلف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض 
 .(4)الواو"

هـ( أنه كان ينكر أن 214وشاع عن قطرب)ت
تكون حلركات اإلعراب داللة أو معىن، وقد 
أثار هذا الرأي اجلدل قدميا وحديثا، وقالوا فيه 
ما شاء هلم أن يقولوا، وتعددت وجهات النظر 

يف دور احلركات  بني القدماء واملعاصرين 
اإلعرابية يف أداء املعىن وداللته، وأردنا يف هذا 
املبحث بيان املسألة وإيضاح ما أراده قطرب 
من مقولته، إذ يبدو أن النحاة اعتمدوا يف 

هـ( يف 337ذلك على ما ذكره الزجاجي)ت 
كتابه من أن قطربا قال: "مل يُعَرِب الكالم 

عضها للداللة على املعاين، والفرق بني ب
ألنا جند يف كالمهم أمساء متفقة يف  ؛وبعض

اإلعراب خمتلفة املعاين، وأمساء خمتلفة اإلعراب 
متفقة املعاين، فمما اتفق إعرابه واختلف معناه 
قولك: إّن زيًدا أخوك، ولعّل زيًدا أخوك، 
وكأّن زيًدا أخوك. اتفق إعرابه واختلف معناه. 

ما زيٌد ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك: 
قائًما، وما زيٌد قائٌم، اختلف إعرابه واتفق 
معناه. ومثله: ما رأيته منُذ يومني، ومنُذ 
يومان، وال ماَل عندك، وال ماٌل عندك، وما 
يف الدار أحدا إال زيٌد، وما يف الدار أحٌد إال 

زيد، ومثله: أن القوم كلَّهم ذاهبون، وأن القوم  
 َمرأ ّكلَّّ  لِلَّ ِ ِإنَّ األأ : كلُّهم ذاهبون، ومثله

ّ  ِإنَّ األأَمرأ ّكل  ٱ[ و154:]سورة آل عمران
بالوجهني مجيعا. ومثله ليس زيد  قرئ  (5)لِلَّ ِ 

جببان، وال خبيٍل، وال خبيال. ومثل هذا كثري 
جدا مما اتفق إعرابه واختلف معناه، ومما 
اختلف إعرابه واتفق معناه...فلو كان اإلعراب 
إمنا دخل الكالم للفرق بني املعاين، لوجب أن 
يكون لكل معىن إعراب يدل عليه، ال يزول 

أعربت العرب كالمها ألن  إال بزواله... وإمنا
االسم يف حال الوقف يلزمه السكون للوقف، 
فلو جعلوا وصله بالسكون أيًضا لكان يلزمه 
اإلسكان يف الوقف والوصل، وكانوا يبطئون 
عند اإلدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك، 
جعلوا التحريك ُمعاقًبا لإلسكان، ليعتدل 

 .(6)الكالم"
شكل صريح هناك من أخذ برأي قطرب ب

 وواضح، فقد ذهب إبراهيم أنيس
م( إىل أنه "ليس للحركات اإلعرابية 1977)ت

مدلول، وأن احلركات مل تكن حتدد املعاين يف 
أذهان العرب األقدمني، وهي ال تعدو أن 
تكون حركات حيتاج إليها يف كثري من األحيان 

 .(7)لوصل الكلمات بعضها بعض"
هذه  م( يف2013الرمحن أيوب)ت وسار عبد

االجتاه بقوله: "هناك بعض احلاالت اإلعرابية 



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )
 

241 

 

املختلفة يف الداللة مع احتاد عالمات إعراهبا. 
ومعىن هذا عدم وجود)؟( تالزم بني وجود 
العالمة اإلعرابية وبني احلاجة لتمييز املعاين 
الرتكيبية املختلفة، وإذا انعدم التالزم انعدمت 

 .(8)السببية"
يني القدامى أن يف حني رأى مجهور النحو 

حركات اإلعراب تكون دواّل على املعاين، 
هـ(، إذ قال: "إن 337ومنهم الزجاجي)ت

األمساء ملا كانت تعتورها املعاين، فتكون فاعلة 
ومفعولة، ومضافة، ومضاًفا إليها، ومل تكن يف 
صورها وأبنيتها أدلة على هذه املعاين... جعلوا 
  هذه احلركات دالئل عليها ليتسعوا يف
كالمهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو 
املفعول عند احلاجة إىل تقدميه، وتكون 

 .(9)احلركات دالة على املعاين"
 داللة (10)وقد حبث أصحاب تيسري النحو

حركات اإلعراب ووظيفتها، ومنهم إبراهيم 
مصطفى إذ قال: الضمة علم اإلسناد دليل أن 

ويتحدث الكلمة املرفوعة يراد أن يسند إليها 
عنها، والكسرة علم اإلضافة وإشارة إىل ارتباط 

 .  (11)الكلمة مبا قبلها بأداة أو بغري أداة
واملعاين اليت يقصدها النحويون ها هنا إمنا هي 
املعاين النحوية الفاعلية واملفعولية واإلضافة، ال 

القاهر  املعاين الوظيفية، وقد صرح عبد
اإلعجاز هـ( يف كتابه دالئل 471اجلرجاين)ت

إىل أن "األلفاظ مغلقة على معانيها حىت 
يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأن 
األغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج 

. ويف كالمه ما يشري إىل أن اإلعراب (12)هلا"
مبثابة مفتاح للمعاين واأللفاظ املغلقة اليت ال 

 حبركات اإلعراب.  يتضح معناها إال
فة احلركات)العالمات ويظهر لنا أن وظي

اإلعرابية( عند القدماء واملعاصرين حمصورة يف 
بيان احملل اإلعرايب، وهذه الوظيفة مل حتظ عند 
قطرب باالهتمام قدر ما أراد أن يوسع داللة 
احلركات اإلعرابية إىل املعاين اليت تتجاوز ما 

)الرفع علم  نص عليها النحويون من أن
ولية، واجلر علم الفاعلية، والنصب علم املفع

اإلضافة(، وإمنا يريد قطرب معاين الكالم اليت 
هـ( إىل عشرة: 395أوصلها ابن فارس)ت

"خرب، واستخبار، وأمر، وهني، ودعاء، 
وطلب، وعرض، وختصيص، ومتن، وتعجب 

، وغريها من املعاين  اليت ذكرها قطرب (13)"
 يف كتابه معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه.

الباحث يف استقرائه عالمات لقد وجد 
اإلعراب اليت خّصها قطرب حتديدا للمعىن 
حني حتتمل املفردة أكثر من معىن فريجح 
إحداها على األخرى للمعىن الذي أرداه، وقد 
ال يعلق على املعاين ألهنا جاءت على وفق 
استعمال العرب، وهي لديه مقبولة وجائزة 
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وحسنة، فيعرب عن ذلك بقوله: "كل 
 .وهكذا (15)، و"وجه ال بأس به"(14)حسن"

 نبنّي األمثلة اليت ساقها على الوجه اآليت:
المطلب األول: مواضع بّين فيها الحركات 

 ورجح حركة على أخرى:
 أ. الرفع: 

 وأعألأى أأَبصأارِِهمَ ٱ ٱ(16)قراءة احلسن. 1
[ وهي لغة قريش... 7]سورة البقرة:ِغشأاوأة  

أما الرفع فعلى  .ِغشأاوأة   (17)قراءة األعمش
خأتأمأ وأ االبتداء، وأما النصب على: 

، والرفع أسهل وأكثر على ِغشأاوأة  
 . (18)االبتداء

فأالأ خأَوف  . "قراءة احلسن وأيب عمرو2
[، على ليس خوف 38]سورة البقرة: عألأَيِهمَ 

 فأالأ خأَوفأ و عليهم، وهو أحسن. ولغة متيم
 على النفي، وقد حكيت عن عألأَيِهمَ 

. قال: (19)احلسن، وهي قراءة عيسى بن عمر
مرتني، مثل: ال  الرفع حسن إذا كررت "ال"

 . (20)رجل فيها، وال امرأة"
]سورة  ٱّكن فـأيأّكونّ  :. "وكذلك قوله3

[ إذا رفع، وإمنا تبتدئه، كأنه قال: 117البقرة:
إمنا أمرنا ذلك فيكون يا هذا؛ أي يكون فهو 

والنصب على الفاء ال بأس به، وإمنا   يكون
 .(21)كثر الرفع؛ ألن املعىن فيه هذا االبتداء"

 أأنَّ النـََّفسأ بِالنـََّفسِ . "قراءة األعرج4
، (22)[ وسائر ذلك بالرفع45]سورة املائدة:

وذلك على االبتداء وال يردوه على "أن". قال 
أبو علي: وبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قرأها رفعا، وتبعه األعرج. وكأن الرفع أكثر يف 
اللغة أن تقول إن زيدا يف الدار وعبُد اهلل، 

أأنَّ الّل أ بأِريء  مِّنأ اَلّمَشرِِكينأ  :وكقولك
 .(23)["3]سورة التوبة: وأرأّسولّ ّ 

(24). "أبو عمرو5
 ّنأتـّّهم  ثّمَّ لأَم تأّكن ِفتـَ

[ ينصب الفتنة، وقد أنث 23]سورة األنعام:
الفعل، كأنه ملا كان أن قالوا هي الفتنة يف 

ثّمَّ لأَم تأّكن  املعىن، محله عليه... قراءة أخرى
نأتـّّهمَ   وهي أحسن ترفع "الفتنة" ِفتـَ
 . (25)بـ"تكن"

فأالأ هأاِديأ لأّ   . "أبو عمرو وعاصم6
[ بالياء 186]سورة األعراف: وأيأذأرّّهمَ 

(26)ويرفع، وأصحاب عبداهلل
 َر   ّهمَ وأيأذأ

بالياء واجلزم. احلسن وأهل 
(27)املدينة

 ذأرّّهمَ نأ وأ  بالنون وبالرفع، والرفع
، فأالأ هأاِديأ ٱأحسن؛ ألن يف الكالم فاء 

 . (28)واجلزم على الرد على موضع اجلزاء"
 النصب:ب. 

 مأن ذأا الَِّذي يـَّقِرّض اللَّ أ عاصم قرأ " .1
]سورة  ٱقـأَرض ا حأسأن ا فـأّيضأاِعفأ ّ 

[ بالنصب على اجلواب الفاء. 245البقرة:
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(29)احلسن
 فـأّيضأعِّّف  بالرفع، وأحيانا

   فـأّيضأاِعّف
بالرفع واأللف، تكون على  (30)

 . (31)االبتداء، واألول أحسن"
َيّتمَ  :"وقوله عز وجل .2 ]سورة  هأَل عأسأ

فهي  َيّتمَ عأسِ هأَل : [، ومن قال246البقرة:
َيّتمَ لغة قليلة، و الكثرية، فإذا قلت:  عأسأ

فعسى أن تفعلوا، فعسى عاملة يف "أن 
تفعلوا"، كأنه يف التمثيل إذا مثلته: عسى 
الفعل، وإن كان ال يستعمل، وإذا قلت: 

فعال لالثنني،  َعَسيتم أن تفعلوا، وَعَسيتما أن ت
 كانت عسى رافعة لألمساء املضمرة فيها، و

يف موضع نصب، كأنه قال:  "أن تفعلوا"
 . (32)عسيتم للفعل، كقولك: قربتم من الفعل"

ّقَل ِهي لِلَِّذينأ آمأّنوَا  "احلسن وأبو عمرو. 3
نـَيأا خأاِلصأة  يـأَومأ اَلِقيأامأةِ  يأاِة الد          ِفي اَلحأ

[ بالنصب، تصري حاال، 33األعراف:]سورة 
ألهنا نكرة، مثل: هي يف الدار قائمة. ابن 

 (33)عباس رمحه اهلل يرفع، ونافع يرفع
 اِلصأة  خأ يصري اخلرب فيها: "قل هي ،

خالصٌة يف احلياة الدنيا"، والنصب كأنه أحسن 
 . (34)على احلال"

]سورة  أأَكبـأرّ  وأآل ... بالرفع(35)"احلسن .4
وأالأ أهل املدينة وأبو عمرو  ،[61يونس:

بالفتح. أما الرفع  أأَصغأرأ ِمن ذأِلكأ وأال أأَكبـأرأ 
فكأنه: ال يعزب عنه مثقال ذرة وال أصغر، 

ويرد االسم على الفعل... وأما  فترتك "من"
ومل خيفضه، ألنه ال  الفتح: فرده على "من"

ينصرف. وكلتا القراءتني حسنة، إال أن الرد 
أسهل، يرده على لفظ االسم  كأنه على "من"

 . (36)قبله "
 ج. الخفض: 

ّأولأِئكأ عألأَيِهَم لأَعنأّة    ٱ(37). "قراءة احلسن1
]سورة  نأ و مأآلِئكأِة وأالنَّاِس أأَجمأعِ الّلِ  وأالَ 

[ كأنه قال: وتلعنهم املالئكة 161البقرة:
والناس، فرفع بالفعل، ومثله يف الكالم: 

وعمٌرو، أي ويقوم عمرو؛ عجبت من قيام زيٍد 
وأاَلمأآلِئكأِة  ألنه فاعل يف املعىن. وقراءة اخللق

باخلفض، وعليه الكتاب،  وأالنَّاِس أأَجمأِعينأ 
 . (38)وهي أسهل على خفض األول"

ر  أأمَّا ّيَشرِّكونء: . "قال بعضهم2 يـَ  آللَّّ  خأ
:مبنزلة "من"، وجيوز  [ "ما"59]سورة النمل

]سورة  وأاألّنثأى لذَّكأرِ خألأقأ اوأمأا  على هذا
[ على: ومن خلق الذكَر واألنثى، 3الليل:

 ويكون على: وخلق الذكِر واألنثى، تصري "ما"
(39)مبنزلة اخللق. وقرأ أبو الدرداء

لذَّكأرِ ا 
صلى -باخلفض، وقال: مسعت النيب  وأاألّنثأى

 وأاألّنثأى لذَّكأرِ ايقرأ:  -اهلل عليه وسلم
كقولك: رأيت ما تصنع، أي باخلفض،  

صنيعتك، وكل جائز حسن، وهذا الوجه 
 . (40)األخر أسهل"
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(41)"أبو عمرو ومسلم بن جندبقرأ . 3
 مِّنأ

َبِلّكَم وأاَلّكفَّارِ الَِّذينأ ّأوّتوَا اَلِكتأ   ابأ ِمن قـأ
[ خفض على "ومن 57]سورة املائدة:

نصب،  وأاَلّكفَّارأ  احلسنوقرأ الكفار". 
"وال تتخذوا الكفار أولياء". ويف تكون على 

 (42)قراءة ُأيبي 
 اَلّكفَّارِ ِمن وأ "قوة  يدخل "من

 . (43)ملن خفض"
 (44)"أبو عمروقرأ . 4

 ّاَضطّرَّ  فأمأن  سورة[
[ يرفع النون للضمة اليت بعدها،  145األنعام:

 (45)كما قالوا: اقتل، ولغة أخرى
 فأمأِن

وأقأالأِت  :بكسر النون، مثل اَضطّرَّ 
 ّقِل انظّّرواَ [ و31]سورة يوسف: اَخّرجَ 

[ وهو القياس؛ ألنه 101]سورة يونس:
 . (46)منفصل"

. "عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 5
(47)واحلسن

 ِنأ اَلّمهأاِجرِينأ وأاألأنصأارّ م 
[ بالرفع، يكون ذلك على 100]سورة التوبة:

املرفوع والسابقون األولون واألنصاُر، يرده على 
 وال يعمل فيه "من". أبو عمرو وأهل املدينة

 ِوأاألأنصأار  ،"باخلفض على "ومن األنصاِر
يقوي  األأنصأارِ ِمن وأ  وهي قراءة ُأيبَّ 

 . (48)اخلفض"
 
 

المطلب الثاني: مواضع بّين فيها الحركات 
 دون ترجيح أي حركة:

 أ. الرفع والنصب:
]سورة  بـأّعوضأة  مأثأال  مَّا  . "قراءة العامة1

[ على مثال بعوضة، وعلى قوله عز 26البقرة:
]سورة  قأِليال  مَّا تأَشّكّرون :وجل

 عأمَّا قأِليل  [، و10األعراف:
... [ أي عن قليٍل. وقراءة أخرى40]املؤمنون:

  بـأّعوضأةيكون على قول العرب: لقيت ٱ ،
ما زيٌد، ونسى ما عاقبُة أمره، رفع، وايتوين وال 
سيما زيٌد، كأنه قال: وال سي الذي هو زيٌد، 
ومثال اليت هي بعوضٌة، رفع، تصري ما مبنزلة 

 .(49)الذي..."
 الَّ ذأّلول  :عزوجل "قولهقال قطرب: يف . 2

الَّ  ٱ(50)[، قراءة لبعضهم71]سورة البقرة:
بالنصب بغري تنوين.  تِّثيّر األأَرضأ  ذأّلولأ 

ألهنا صفة للبقرة  ؛الَّ ذأّلول   قراءة العامة
اليت ذكر، فقد قصد إليها، فقال: هذا  
كقولك: هذا رجل ال ظريف وال عاقل، وقد 
جيوز أن يكون أراد: ال ذلوٌل مثلها أو يف 
موضعها، فتدخل هي يف املعىن، وليست 

 :(51)الصفة هلا، وهذا شبيه هبذا البيت
 اَل  تُ يْ بِ أَ فَ       لٍ زِ نْ مبَِ  اةِ تَ فَ الْ  نْ مِ  ونُ كُ أَ  دْ قَ لَ وَ 
 ومُ رُ  حمَْ اَل ٌج وَ ِر حَ 
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كأنه قال: ال حرٌج وال حمروٌم يف موضع ذلك، 
 . "(52)الَّ ذأّلول  وهو واحد منه، وكذلك

            -صلى اهلل عليه وسلم –"قراءة النيب.3
وأاتَِّخّذوَا ِمن مَّقأاِم ِإبـَرأاِهيمأ فيما بلغنا عنه

[ على األمر، 125]سورة البقرة:  ّمصألًّى
وهي قراءة احلسن وأيب عمرو. وقراءة العامة 

 وأاتَِّخّذوَا   "(53)على اخلرب . 
]سورة  بأَل ِملَّةأ ِإبـَرأاِهيمأ "قراءة أيب عمرو .4

[ نصب، يكون على بل تكون 135البقرة:
وأاَسأأِل : ملة إبراهيم، أي أهل ملته على مثل

[ وسل العرَي، أي 82]سورة يوسف: اَلقأَريأةأ 
سل أهل القرية، واسأل أهل العري. ويكون 

 (54)على: بل نتبع ملة إبراهيم. وقراءة أخرى

 ِّإبـَرأاِهيمأ  بأَل ِملَّة كأنه قال: ديننا، أو بل ،
 . (55)مليتنا ملُة إبراهيم"

أأن تـّوأل وَا  لََّيسأ اَلِبر   (56)"قراءة احلسن. 5
[ يرفع 177]سورة البقرة: اَلِبر  وألـأِكنَّ ... 

...  لََّيسأ اَلِبر  وخيفف لكن، وقراءة األعرج 
وهي قراءة أيب   ،يثقل وينصب وألـأِكنَّ اَلِبرَّ 

 لََّيسأ اَلِبرَّ أأن تـّوأل واَ  عمرو. وقراءة أخرى
بالنصب، وال بأس هبا، وهي قراءة أصحاب 

 لََّيسأ ٱ اسم أأن تـّوأل واَ اهلل يصريون  عبد
صريته  اَلِبر  ٱخربا. وإذا رفعت  اَلِبرَّ ٱو

 . (57)اخلرب، وكل حسن" أأن تـّوأل واَ االسم، و

]سورة  شأَهّر رأمأضأانأ  "أبو عمرقرأ . 6
 شأَهرأ  (58)[ بالرفع. جماهد185البقرة:

بالنصب. يكون الرفع على االبتداء،  رأمأضأانأ 
]سورة  اَلّقَرآنّ الَِّذيأ أّنِزلأ ِفيِ   ويكون
[ اخلرب عنه، والنصب على: وأن 185البقرة:

تصوموا شهَر رمضان، ويكون: كنتم تعلمون 
 :شهَر رمضان، أي تعرفونه وقدر ثوابه، كقوله

 َنأَحّن نـأَعلأّمّهم :[، أي 101]سورة التوبة
قال النمر بن  نعرفهم، على معىن املعرفة.

 :(59)تولب
     ا  بً هْ وَ  وَ يِن مُ لِ عْ يَـ  اهللَ  نَّ إِ فَ 

 انَ اَل كِ   اهُ قَ لْ نَـ  فَ وْ ا سَ نَّ إِ وَ                     
وجيوز على أن تصوموا خري لكم إن كنتم 
تعلمون شهَر رمضان، أي: وأن تصوموا شهَر 
رمضان، مع التباعد منه بالكالم الذين بينهما،  

اللحم، تريد أن  -خري لك–كقولك أن تأكل 
تأكل اللحم خري لك، مع ضعف ألنك قد 

 وهو صلة. وبني "أن" فصلت بني "اللحم"
وجيوز على الظرف: يف شهِر رمضان؛ ألنه 

 .(60)زمان يكون ظرفا"
 فأالأ رأفأثأ وأالأ ّفّسوقأ "قراءة العامة . 7

[ على النفي. وقراءة احلسن 197]سورة البقرة:
(61)وأيب عمرو

  وأالأ ّفّسوق   فأالأ رأفأث ، 
 :(62)وكأنه قال: فليس رفٌث، كقول الشاعر
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 اَل  سٍ يْ قَـ  نُ ا ابْ نَ أَ فَ     ا  اهنَِ رَ يْـ نِ  نْ عَ  دَّ صَ  نْ مَ 
 . (63)اُح"رَ بَـ 
(64)"قراءة احلسن .8

 يـَّهِلكأ لِيـَّفِسدأ ِفِيهأا وأ
 ٱ[، أبو عمرو205]سورة البقرة: اَلحأَرثّ 

 يـَّهِلكأ اَلحأَرثأ وأالنََّسلأ وأ  بالنصب. الرفع
على االبتداء، كأمنا قال: يهلك احلرُث، 

الكالم، على الالم، كأنه والنصب على أول 
 .(65)قال: ليهلك وليفسد"

(66)"جماهدقرأ  .9
 ّوأزَّلزِلّوَا حأتَّى يـأّقول 

[ برفع الالم. 214]سورة البقرة: الرَّّسولّ 
بالنصب.  حأتَّى يـأّقولأ  وقراءة أيب عمرو

فالرفع على: حىت أن الرسول يقوُل. والنصب: 
تقول: حىت قال الرسول، كأنه صريه غاية، كما 

حىت  :أي ...سرت حىت تطلع الشمس
 . (67)طلوعها"

مأاذأا  (68)"احلسن وأبو عمروقرأ  .10
[ 219]سورة البقرة: يّنِفّقونأ ّقِل اَلعأَفوّ 

بالرفع، كأنه قال: الذي ينفقون العفو. األعرج 
بالنصب على: ينفقون العفَو،  اَلعأَفوأ ٱ

 . (69)يعمل الفعل، وكل حسن"
 اهلل بن ابن أيب إسحاق واألعرج "عبدقرأ  .11
  أَزوأاِجِهم وأِصيَّة [ كأنه 240]سورة البقرة: ألِّ

قال: ألزواجهم وصية، على االبتداء. احلسن 
أَزوأاِجِهموأبو عمرو ، كأنه قال: وأِصيَّة  ألِّ

يوصون وصية، أي ليوصوا وصية على 
 . (70)األمر"

 (71)احلسن وأبو عمروقرأ  .12
 ِفيِ   الَّ بـأَيعأ

[ 254]سورة البقرة: وأالأ شأفأاعأةأ  وأالأ ّخلَّةأ 
الَّ  نينو التعلى النفي. األعرج يرفعها كلها ب

، كأنه: ليس بـأَيع  ِفيِ  وأالأ ّخلَّة  وأالأ شأفأاعأة  
 .(72)بيٌع فيه، وكل حسن

ِإالَّ  (73)"قراءة أيب جعفر وشيبة ونافع .13
[ بالرفع، 282البقرة:]سورة  أأن تأّكونأ ِتجأارأة  

رافعة للتجارة، وال إضمار  تأّكونأ ٱتصري
، ِإالَّ أأن تأّكونأ ِتجأارأة   فيها. قراءة عاصم

بالنصب، كأنه قال: إال أن تكون تلك جتارة 
ِلمأة   :فأضمر، على مثل قوله بـّرأَت كأ كأ

[ 5]سورة الكهف: تأَخّرّج ِمَن أأفـَوأاِهِهمَ 
 . (74)يضمر يف كربت تلك كلمة"

فأالأ :أما قوله عز وجلقال قطرب:  .14
[ فرفع 102]سورة البقرة: تأَكّفَر فـأيأتـأعألَّّمونأ 

أأَن  وهو هني، مل جيعله جوابا للجزاء، وكذلك
[ فرفع، 82]سورة يس: يـأّقولأ لأّ  ّكَن فـأيأّكون

وهو كقولك: ايتين فأعطيك، يف أنه أمر 
فـأيأتـأعألَّّمونأ فأالأ تأَكّفَر وأما قوله  ...مثله

ّهمأا  نسحي[ فليس 102]سورة البقرة: ٱِمنـَ
فيه النصب؛ ألن املعىن: فهم يتعلمون على  
كل حال، ومل جيعل كفرهم سببا لتعليمهم، 
ولكنه انقطع على كل حال؛ وإمنا يكون 
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نصبا إذا كان األول سببا للفعل اآلخر، حنو: 
قولك: ايتين فأعطيك، والعطية سببها اإليتان، 

 . (75)ه وجبت"وب
وأد وا  :قوله عز وجلأما "قال قطرب:  .15

ّيَدِهّنون [ فرفع،  9]سورة القلم:لأَو ّتَدِهّن فـأ
كأنه قال فهم يدهنون، ولو نصب كان 
وجها: تدهن فيدهنوا، ولكنها على خالف 
الكتاب وإمنا جاز؛ ألن أوله متين، أال ترى 

ك تقول: وددت لو فعل فأحسن إليه، وليته نأ
 . (76)فأعطيه"قام 
وأعأدأ  :"قوله عز وجلقال قطرب: يف  .16

الّلّ  الَِّذينأ آمأّنوَا وأعأِمّلوَا الصَّاِلحأاِت لأّهم 
[ فرفع، 9]سورة املائدة: مََّغِفرأة  وأأأَجر  عأِظيم  

والنصب حسن إال أنه ال جيوز ملخالفة 
 وأعأدأ الّل ّ  الكتاب، فالرفع كأنه إذا قال:

هنا معناها  ألن وعد ها ؛فقد قال: قال اهلل
معىن قال؛ ألن الوعد من أهله قول، إذا قلت: 
أفعل شيئا، فأنت قائل واعد، فالوعد قول،  
كأنه قال: قال اهلل: هلم مغفرة وأجر عظيم، 

 . (77)فحمل على املعىن"
 :(78)"قال النابغة .17
 الَّ إِ  مَ لْ  عِ اَل وَ        ةٍ يَّ وِ نَ ثْـ ي مَ ذِ  رَ يْـ ا غَ ينَ ميَِ  تُ فْ لَ حَ 
 بِ ائِ غَ بِ  نَّ ظَ  نَ سْ حُ 

فنصب، كأنه أرد املصدر، أي أحسن 
بالصاحب حسنا. والرفع ها هنا حسن، جيعل 

األول هو اآلخر، إال أنا مسعناه منصوبا. ومثله 
الأ ّهَم يّنقأّذون :قوله عز وجل ِإالَّ   َأ

مَّا   :[ ومثله43]سورة  يس: رأَحمأة  مِّنَّا
ّهم مِّنأ الّلِ  ِمن شأَيء  ِإالَّ حأاجأة  كأانأ  يـَّغِني عأنـَ

ا ]سورة  ِفي نـأَفِس يـأَعّقوبأ قأضأاهأ
   (79)["68يوسف:

 ب. الرفع والخفض: 
تـألأقَّ  (80)-رمحه اهلل-"ابن عباس  قرأ. 1 ى فـأ

[، 37]سورة البقرة: آدأّم ِمن رَّبِِّ  كأِلمأات  
 يرفع الكلمات جيعلها الفاعلة. احلسن وأبو

، يوقع فـأتـألأقَّى آدأّم ِمن رَّبِِّ  كأِلمأات  عمرو
 . (81)الفعل عليها"

 ِفَديأة  طأعأاّم ِمَسِكين  "ابن عباس قرأ . 2
[ جيعله واحدا. ابن شريين 184]سورة البقرة:

 ينأ كِ ا ِمسأ  طأعأامأ  على اإلضافة. قراءة احلسن
(82)وأيب عمرو واألعرج وأهل املدينة

 ِّفَديأة 
على اإلضافة، وحكي لنا عن  ِكينأ ا ِمسأ  طأعأامِ 

 ٱ ينونِفَديأة  طأعأاّم ِمَسِكين  أيب عمرو 
  ِفَديأة"(83)وال يضيف إىل الطعام . 
هأَل يأنظّّرونأ "قراءة أهل املدينة وأيب عمرو. 3

ِإالَّ أأن يأَأتِيـأّهّم الّلّ  ِفي ظّلأل  مِّنأ اَلغأمأاِم 
[ رفع إال أبا 210سورة البقرة:]ٱ وأاَلمأآلِئكأةّ 

جعفر وحده، فإنه كان خيفضها. الرفع: 
املالئكة، واخلفض: يف ظلل من الغمام  وتأتيهم
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(84)ويف املالئكة. قراءة الزهري
 ةِ وأاَلمأآلِئكأ 

 . (85)باخلفض أيضا"
(86)"أهل املدينة واألعرجقرأ  .4

  أأَو كأفَّارأة
 ،يضيف[ 95]سورة املائدة:مأسأاِكينأ  طأعأامِ 

أأَو كأفَّارأة    ٱاحلسن وأبو عمرو واألعمش
، بالرفع للطعام على طأعأاّم مأسأاِكينأ 

 . (87)الكفارة"
 أأتـأتَِّخّذ أأَصنأام ا زأرّ اء ٱ"احلسنقرأ  .5

[ يرفع على النداء. أبو 74]سورة األنعام:
يكون  زأرأ أأتـأتَِّخّذ أأَصنأام ااء عمرو واألعرج

صفة األب، وال يف موضع خفض على 
 .(88)ينصرف ألنه أعجمي"

مأا لأّكم مَِّن "احلسن وأبو عمرو ونافع  .6
ّرهّ  [ رفع، كأنه 59]سورة األعراف: ِإلـأ   غأيـَ

قال: مالكم غريُُه من إله، ومل جيعله وصفا. أبو 
(89)جعفر وأصحاب عبداهلل

   مأا لأّكم مَِّن ِإلـأ
 يكون خفضا على الوصف لـ"إله"، هِ غأَيرِ 

 . (90)وكل حسن"
وأزأرَع   (91)"احلسن واألعمش وأهل املدينة .7

وأان   ل  وأنأِخي وأان   وأغأَيرِ  ِصنـَ ]سورة  ِصنـَ
 [ باخلفض. أبو عمر وأهل مكة4الرعد:
وأان  وأزأرَع  وأنأِخي ّر ِصنـَ وأان  وأغأيـَ  ل  ِصنـَ

 وأِمن ّكلِّ الثَّمأرأاتِ بالرفع. اخلفض على
"... ابٍ نَ عْ أَ  نْ مِ  اتٍ نَّ جَ  نْ [ و"مِ 3]سورة الرعد:

والرفع على االبتداء: ويف األرض قطٌع 
 . (92)وجنات"

ِإلأى  "احلسن وعمرو بن عبيد وأبو عمرو .8
 الّلِ  الَِّذي  ِصرأاِط اَلعأزِيِز اَلحأِميد
[ خفض. 1،2]سورة إبراهيم:

يكون الرفع على االبتداء،  الّل ّ ٱ(93)األعرج
املدينة على على واهلل، وهي قراءة أهل 

 . (94)الرفع"
(95)"احلسن واألعرج .9

 ّاَلكأِذبِ  أأَلِسنأّتّكم 
كأنه قال: بالكذِب  [116]سورة النحل:

الذي تصف ألسنتكم، أي للكذِب. وقراءة 
كأنه قال:  اَلكأِذبّ  أأَلِسنأّتّكمّ  ٱ(96)أخرى

لسان كذوب، وألسنة كذب، فرفعها على 
 . (97)وصفها"

ّهنأاِلكأ اَلوأالأيأّة  "قراءة عمرو بن عبيد .10
[ يصري خفضا 44]سورة الكهف: لِلَِّ  اَلحأقِّ 

. ويف قراءة ُأيبّ  (98)على: هلل احلقي
 ّهنأاِلكأ

 . (99)ويقدمه" يرفع "احلقُّ" ق  اَلوأالأيأّة لِلَِّ  اَلحأ 
 ج. الرفع والجزم:

وأالأ ّتَسأأّل "قراءة احلسن وأيب عمرو . 1
(100)[. األعرج119]سورة البقرة: عأنَ 

 وأالأ
جزم، يريد وال تسأْل يا حممد، على  ّتَسأألَ 
 . (101)النهي"

(102)-رمحه اهلل-"قراءة ابن عباس  .2
 َفأأّمأتـِّع  ّ

[ على 126]سورة البقرة: قأِليال  ثّمَّ أأَضطأر هّ 
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ثّمَّ األمر جمزوم. قراءة احلسن وأيب عمرو 
قراءة احلسن واحلارث بن على اخلرب.  أأَضطأر هّ 

 (103)أيب ربيعة وشيبة ونافع وأيب جعفر
 ّ فأأّمأتـِّّع  من َمتََّع على اخلرب. قراءة

 . (105)من أَْمَتَع" ّ  قأِليال  فأأّمأتـِّعَ  (104)أخرى
قأالأ أأَعلأّم أأنَّ  . "احلسن وأبو عمرو3

[، األعمش وحكيت 259]سورة البقرة:الّل أ 
 أأنَّ الّل أ  أأَعلأمَ  قأالأ  (106)عن ابن مسعود

 . (107)على األمر"
فـأهأَب ِلي ِمن لَّّدنكأ  :قوله عز وجل". 4

-5]سورة مرمي: يأرِثِّني وأيأِرّث ِمَن   وألِيًّا
[ فاجلزم على اجلزاء كقولك: ال تذهب 6

أحسن إليك؛ والرفع فيه على الصفة للويل،  
 . (108)كأنه قال: وليا وارثا يل"

عمرو واألعمش وأبو  "األعرج وأبوقرأ  .5
وأالأ ّيَشِرّك ِفي ّحَكِمِ   جعفر وشيبة ونافع

ا [ يرفع على اخلرب. 26]سورة الكهف: أأحأد 
على  وأالأ ّيَشِركَ إال أن احلسن كان يقرأها 

 . (109)النهي، كأنه قال: يا حممد ال تشرك"
 د. النصب والخفض:

الَِّذينأ وألأمَّا يـأَعلأِم الّلّ  : وجل عز ولهق". 1
               ٱ جأاهأّدوَا ِمنّكَم وأيـأَعلأمأ الصَّاِبرِين

[ إذا نصب، فكأنه: وأن 142]آل عمران:
 وأيـأَعلأمِ  (110)يعلم الصابرين؛ ومن قرأه

 .(111)على العطف اخلفضف  ٱ الصَّاِبرِين

الَّ " قال قطرب: يف قوله عز وجل:. 2
ِإالَّ مأن  ّيِحب  الّلّ  اَلجأَهرأ بِالس وأِء ِمنأ اَلقأَولِ 

[ فإهنم قالوا فيه: 148]سورة النساء:  ظِّلمأ 
فإن ذلك موضوع عنه أن يقول السوء، فهذا 

يف موضع  مأن ظِّلمِ  وجه اآلية، ويصري
خفض على البدل من القول، كأنه قال: إال 
ممن ظلم. وإن أردت البدل من اجلهر صار 
منصوبا، كذلك قلت: ال حيب اهلل من ظلم، 

الظامل، وليس هذا باملعىن أي ال حيب 
 . (112)السهل"

وأعأبأدأ الطَّاّغوتأ  "احلسن وأبو عمروقرأ  .3
[ 60:]سورة املائدة َّىث مثنث زثُّ ّأَولـأِئكأ 

... ابن وأعأبأدأ بـ الطَّاّغوتأ  َّمثٱُّٱينصب 
(113)مسعود

 ِوأعأبأدأ الطَّاّغوت "(114)خفض . 
]سورة  شأهأادأّة بـأَيِنّكمَ  "أبو عمروقرأ  .4

 شأهأادأة  [ يضيف. األعرج 106املائدة:
بالرفع، وينون وينصب البني على  بـأَيِنّكمَ 

 . (115)الظرف"
فأأأذأاقـأهأا الّلّ   "احلسن وأبو عمروقرأ  .5

]سورة  لِبأاسأ اَلّجوِع وأاَلخأَوفِ 
 [، كأنه قال: "ولباس اخلوِف".112النحل:

 وأاَلخأَوفأ  ََّواخْلَْوفَ ٱُّ(116)وقراءة أخرى
بالنصب، وال يضيف، كأنه قال: فأذاقا 

 . (117)اخلوَف"
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"احلسن وأبو عمرو قرأ  .6
(118)وجماهد

 هأافـأنأادأاهأا ِمن تأَحتـأ  :كأن قال
الذي حتَتها على الظرف. وابن مسعود 

جيره مبن، كأنه  فـأنأادأاهأا ِمن تأَحِتهأاواألعرج 
 . (119)قال: ناداها امللك من حتِتها"

 أوجه نصب وجر)املقيمني( يف "قوله نّي ب. 7
ّهَم  عز وجل: لَـِّكِن الرَّاِسّخونأ ِفي اَلِعَلِم ِمنـَ

وأاَلّمَؤِمّنونأ يـَّؤِمّنونأ ِبمأا أّنِزلأ ِإلأيكأ وأمأا أّنِزلأ 
ِمن قـأَبِلكأ وأاَلّمِقيِمينأ الصَّالأةأ وأاَلّمَؤّتونأ 

[، فيجوز القول 162]سورة النساء: الزَّكأاةأ 
 :على أربعة أوجه وأاَلّمِقيِمينأ الصَّالأةأ  يف

 فوجه منها: "يؤمنون مبا أنزل إليك وباملقيمني"
باللَِّ  وأيـَّؤِمّن  يـَّؤِمنّ  :على مثل قوله

 [. 61]سورة التوبة: ٱنأ يَلّمَؤِمنِ لِ 
والوجه الثاين: على الكاف يف "إليك وإىل 

: املقيمني الصالة"، ويكون على مثل
 امأ حأ رَ األأ وأ   ِ بِ  ونأ لّ آءأ سأ تأ   :سورة النساء[
1 .] 

والوجه الثالث: على "من قبلك ومن قبل 
املقيمني لصالة"، وهو مثل الوجه الثاين يف الرد 

 على املضمر اجملرور. 
الرابع: أن يكون يف موضع نصب، ه والوج

 . (120)على ما تقول العرب يف املدح والذم"
 
 

 هـ. النصب والجزم:
 :قوله عز وجلقال أبو علي قطرب: "

]سورة  وأاَشّدَد عألأى قـّّلوِبِهَم فأالأ يـَّؤِمّنواَ 
[ فيجوز أن يكون على الفاء 88يونس:

منصوبا، ألن أوله أمر، وجيوز على الدعاء 
عليهم: "فال آمنوا"، فيكون يف موضع جزم، 
ألن اجلزم والنصب يف فعل االثنني واجلميع 

 . (121)سواء"
 والجزم:و. النصب والخفض والرفع 

(122)"قراءة أيب عمرو. 1
  وأاِلدأة   ّتضأآر  الأ

:[ بالرفع، والرفع إمنا هو 233]سورة البقرة
يف اخلرب، وهو بعيد على اخلرب؛ ألهنا قد تضار 
إال يف لغة من قال: عض وشم، وذلك قليل، 
أو على لغة من قال: ال يبعد اهلل فالنا، وال 

باخلرب؛ ألنه يف يغفر اهلل له، فريفع على التشبيه 
ّتضأآرَّ الأ  لفظه وهو دعاء. قراءة احلسن

بالفتح، وذلك حسن على النهي. ابن  وأاِلدأة  
(123)عباس رمحه اهلل

 وأاِلدأة   رَ ّتضأآرأ الأ 
باجلزم ويضاعف، وذلك حسن لوال خمالفة 

 . (124)الكتاب"
يـأَغِفّر ِلمأن يأشأاءّ  "احلسنقرأ . 2 ّب  فـأ وأيـّعأذِّ

[ يرفع. وابن 284]سورة البقرة:  مأن يأشأاءّ 
(125)عباس

 يـأَغِفرأ مأن  وأيـّعأذِّبأ  ِلمأن يأشأاءّ  فـأ
(126)ينصب. أبو عمرو يأشأاءّ 

 َيـأَغِفر ِلمأن  فـأ
جزم. فالرفع على  مأن يأشأاءّ  وأيـّعأذِّبَ  يأشأاءّ 
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االبتداء، والنصب على اجلواب بالفاء، وليس 
 بالكثري يف اجلزاء... واجلزم على العطف على

 . (127)أوله وال بأس به، واالبتداء أيضا حسن"
فأِإذأا  :عز وجل "قولهوقال قطرب: يف . 3

[ 198]سورة البقرة: م مَِّن عأرأفأات  أأفأَضتّ 
 مَِّن عأرأفأاتِ فقد جيوز فيها أال تنون 

تريد حكاية  اليصري امسا واحدا، و  فأاذَّكّرواَ 
 -فيما زعم يونس–اجلمع، وكان أبو عمرو 

: هذه قريساُت فاعلم، وكتبت قريساِت يقول
فاعلم، جيرها بغري تنوين، وقد قال بعضهم: 

 قريسياٌت فأدخل ياء أخرى.
ومثل عرفاٍت: أذرعاٌت وعاناٌت، إن شئت 

نت على حكاية اجلمع، وإن شئت مل تنون، نوّ 
يصري واحدا مؤنثا ال نون فيه للتأنيث، ويكون 
مرفوعا يف موضع الرفع: هذه عاناُت 

رعاُت، وخفوضها يف موضع اخلفض ذأو 
والنصب: رأيت عاناِت، ومررت بعاناِت؛ ألهنا 

 .(128)تاء اجلميع يف األصل..."
:لحركاتلمواضع أخرى : المطلب الثالث  

يف متيز بني ما أسند للفاعل، وما أسند ملا . 1
مل يسم مفعوله، قال قطرب: "قراءة 

(129)احلسن
وأمأا يأَخدأّعونأ ِإالَّ أأنّفسأّهم 
وأمأا [ قراءة أيب عمرو واألعرج 9]سورة البقرة:

قراءة اجلارود بن أيب  ،َخدأّعونأ ِإالَّ أأنّفسأّهميّ 
    َخدأّعونأ ِإالَّ أأنّفسأّهموأمأا يّ  (130)سربة

ومل يذكر فاعال، كأهنا وما يغبنون إال أنفسهم، 
وال حيرمون إال حظهم، وهي شاذة وال بأس 

 . (131)هبا "
)مصر(، قال  أوجه صرف لفظة. يف بيان 2

اَهِبطّوَا  اهلل واألعمش "قراءة عبد :أبو علي
[ ال يصرفان مصر، 61لبقرة:]سورة ا ِمَصرا  
بلدة بعينها معروفة مؤنثة. قراءة أيب  يريدان

]سورة  لأّكم فأِإنَّ ِمَصرا  جعفر وشيبة ونافع 
[ بالنون... جيوز أن يكون أراد مصر 61البقرة:

بعينها، فصرفها فيمن صرف هنًدا، لسكون 
، وجيوز أن يكون أراد فخففاحلرف األوسط 

 .(132)مصرا من األمصار نكرة فانصرفت"
فأمأآ  :. لبيان التعجب، قال قطرب: "وقوله3

[ 175]سورة البقرة: أأَصبـأرأّهَم عألأى النَّارِ 
قال ابن عباس: ما الذي جرأهم على النار،  

 على معىن "صربهم" أأَصبـأرأّهمَ  كأنه صري
التعجب، كأنه قال: ما الذي أصربهم،  :يريد

فيكون مثل: أكرمته وكرمته. وقد جيوز أن 
 فأمأآ أأَصبـأرأّهَم عألأى النَّارِ يكون املعىن على

على أعمال أهل على كالم العرب، أي أقدموا 
 . (133)النار، فاستخفوا هبا، ومل جيزعوا منها"

للتمييز بني الصفة واالبتداء، قال ابن .  4
فأاَضِرَب لأّهَم :املستنري: "قول اهلل عز وجل

طأرِيق ا ِفي اَلبأَحِر يـأبأس ا الَّ تأخأاّف دأرأك ا وأالأ 
[ فيجوز على: ال 77]سورة طه: تأَخشأى
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ختاف فيه دركا وال ختشى، فيجعله صفة 
للطريق... وجيوز على االبتداء، كأنه قال: 
أنت ال ختاف دركا على كل حال، وهذا الرفع 

 .(134)جائز"
. مييز بني البدل وإضمار اخلرب، قال أبو 5

سأالأم  قـأَوال  ِمن رَّبٍّ  :علي قطرب: "قوله
[ فعلى وجهني: 58سورة يس: رَِّحيم

أحدمها: هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون 
سالم، أي هلم ما يدعون، هلم سالم على 

كأالَّ لأِئن لََّم يأنتأِ  لأنأَسفأع ا  :البدل، كقوله
]سورة  نأاِصيأة  كأاِذبأة  خأاِطئأة  بِالنَّاِصيأة

[ فأبدل. ويكون على إضمار 16-15العلق:
سالم حتيتهم، أو ما يلقون اخلرب، كأنه قال: 

 . (135)به"
                يز بني البدل واملصدر، قال:ي. التم6
"  ّ الَِّذي أأَحسأنأ ّكلَّ شأَيء  خألأقأ   سورة[

[ يكون على شيئني: على البدل؛  7السجدة:
 ٱ :كأنه قال: أحسن خلقه، كما قال

 َهِر اَلحأرأاِم ِقتأال  ِفي ِ يأَسأأّلونأكأ عأِن الشَّ 
[ على البدل. ويكون على 217البقرة:]سورة 

 .(136)املصدر، أي أحسنه خلقا وصنعا"
وأالأ تأَستـأَعِجل ٱ. بيان أوجه الرفع، قال: "7

لَّّهَم كأأأنَـّّهَم يـأَومأ يـأرأَونأ مأا يّوعأّدونأ لأَم يـأَلبأّثوا 
سورة ] ِإالَّ سأاعأة  مِّن نَـّهأار  بأالأغ  

[ فيكون رفع البالغ على 35األحقاف:
 شيئني: 

أحدمها: ال تستعجل هلم بالغ فيصري هلم خربا 
 عن البالغ، وإن فالق بينهما فذلك جائز.

والوجه اآلخر: كأنه قال هي بالغ فأضمر 
ورفع على االبتداء، وهذا كثري يف كالهم 

 .(137)وأشعارهم"
. بيان أوجه الرفع، قال قطرب: الرفع يف 8
طأاعأة    فأأأَولأى لأّهم :وله عز وجل"ق

[ فيجوز 18]سورة حممد: وأقـأَول  مََّعّروف  
 على ثالثة أشياء:

فأأأنَّى لأّهَم ِإذأا جأاءتَـّهَم  فوجه: أن يكون على
[ أىن هلم طاعة 18]سورة حممد: ِذَكرأاّهم

وقول معروف، فتكون الطاعة على شيئني: 
على السورة، وعلى أن تكون بدال من السورة،  
كأنه قال: إذا أنزلت سورة قال: إذا أنزلت 
طاعة هلل وقول معروف، فيجعله بدال، ويكون 
على طاعة وقول معروف فيها أي يف 

  وإن جعلته على االبتداء فجائز، السورة...
كأنه قال: أمرنا وطاعتنا طاعة وقول 

 . (138)معروف"
ز بني املنادى وإضمار الفعل، قال ي. التمي9

أأالَّ تـأتَِّخّذوَا : هحممد بن املستنري: "أما قول
َلنأا مأعأ   ِمن ّدوِني وأِكيال ّذرِّيَّةأ مأَن حأمأ

[ فكأن األحسن 2،3]سورة اإلسراء: نّوح  
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ذرية من محلنا، يف املعىن أن تكون منادى: يا 
ويكون على إضمار الفعل، كأن قال: أذكر 

 . (139)وأعين"
. بيان أوجه النصب، قال قطرب: "قوله 10

]سورة  حأّمولأة  وأفـأَرش ا :يف األنعامعز وجل 
[ فالنصب يكون على 142األنعام:

]سورة  ثأمأانِيأةأ أأَزوأاج     :"وأنشأنا". وقوله
[ فيجوز أن يكون النصب على 143األنعام:

"وأنشأنا مثانية أزواج"، وجيوز أن يكون على 
]سورة  ّكّلوَا ِممَّا رأزأقأّكّم الّل ّ  :قوله

انِيأةأ أأَزوأاج  ٱوالُ كُ [ َو 142األنعام: ثأمأ
(140). 

 الخاتمة
احلمــــــد هلل الــــــذي بنعمتــــــه تــــــتم الصــــــاحلات، مث 
الصــــالة والســــالم علــــى رســــول اهلل، وعلــــى آلــــه 

 .أمجعني إىل يوم الدينوصحبه 
 .. .وبعد

دور بيـــــــان جـــــــاء هـــــــذا البحـــــــث هبـــــــدف فقـــــــد 
إىل  ، وخلــــصاحلركــــات اإلعرابيــــة يف أداء املعــــىن

 :النتائج اآلتية
هذه املسائل واألمثلة اليت عرضنا هلا ساقها  -

ليدل على أن للحركات اإلعرابية قطرب 
دالالت على املعاين عنده، وأنَّ بعض احلركات 
الغرض منها وصل الكالم مع بعضه، وقد 
أكثر من األمثلة، وذكر القراءات والشواهد 

 الشعرية كما رأينا فيما سبق.

خنلص من موقف قطرب اجتاه حركات  -
اإلعراب أنه ينقض ما فّسر به القدماء 

ن أنه ينكر دور احلركة اإلعرابية واملعاصرون م
يف بيان املعىن، والعرض السابق يوضح تفصيال 
وبيانا أن قطربا كان يقصد داللة احلركة 

)امسا أم فعال( يف داللة  اإلعرابية املفردة
السياق، واملعىن الذي تؤديه هذه احلركة من 

ثبات أو حتديد إابتداء أو نفي أو هني أو 
إليها من املعاين اليت  املوقع اإلعرايب، ويضيف

 رجحها يف ضوء احلركة اإلعرابية.
من ميعن النظر يف الشواهد والقراءات اليت  -

ساقها قطرب لتعزيز رأيه يف كل املسائل اليت 
عرضنا هلا، جيد إنه مل خيالف ما جاءت به 

 العرب.
مل يقل قطرب إن احلركات اإلعرابية ال  -

ن كتابه معاين إعالقة هلا باملعىن أو الداللة، إذ 
القرآن حافل مبا يتجلى فيه أثر هذه احلركات 

 يف املعىن.
إن قول قطرب مل يصل إلينا يف كتاب  -

ألننا مل جند له تصرحيا يف كتبه  ؛منسوب إليه
املطبوعة، وال يف كتابه معاين القرآن، ومل يشر 
الزجاجي إىل املصدر الذي أخذ عنه هذه 

 املقولة.  
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احلركات، لكنه رأى  ال ينكر قطرب وجود -
أن هذه احلركات جيء هبا لوصل الكلمات 

 بعضها ببعض لوظيفة داللية.
جند أّن قطربًا ربط بني احلركات اإلعرابية  -

والداللة العامة للجملة أي املعىن الداليل الذي 
 خيتلف عن املعىن النحوي الوظيفي.

يرى الباحث أن احلركات اإلعرابية بأصواهتا  -
كل عالمة إليضاح املعىن املختلفة تش

 وحتديده.
 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكرمي 
  ،إحياء النحو، إبراهيم مصطفى

 –مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
 م.2014القاهرة، )د.ط(، 

  أخبار النحويني البصريني، أبو سعيد
احلسن بن عبد اهلل السريايف )ت 

هـ(، تح: طه حممد الزيين وحممد 368
خفاجي، شركة مكتبة  عبد املنعم

ومطبعة مصطفى الباين احلليب وأوالده 
 م.1955هـ/1374، 1مصر، ط –
  االيضاح يف علل النحو االيضاح يف

علل النحو، أبو القاسم الزجاجي 
هـ(، تح: د. مازن مبارك، 337)ت

 1399، 3بريوت، ط–دار النفائس 
 م.1979هـ/

  خزانة األدب ولب لباب لسان
العرب، عبد القادر بن عمر 
البغدادي، تح: عبد السالم حممد 

، 4القاهرة، ط-هارون، مكتبة اخلاجني
 .م1997هـ/1418

  دراسات نقدية يف النحو العريب، عبد
الرمحن حممد أيوب، مؤسسة الصباح 

 م.1957الكويت، )د.ط(، –
  ،أبو دالئل اإلعجاز يف علم املعاين

بد القاهر بن عبد الرمحن بن بكر ع
حممد الفارسي األصل، اجلرجاين الدار 

هـ( تح: حممود حممد 471)املتوىف: 
القاهرة، –شاكر، مكتبة اخلاجني 

 .م2000)د.ط(، 
  ديوان النابغة الذبياين، تح: حممد أبو

، دار املعارف، 2الفضل إبراهيم، ط
 .)د.ط(، )د.ت(

  ديوان النمر بن تولب، مجع وشرح
ق: د. حممد نبيل طريفي، دار وحتقي

 م.2000، 1بريوت، ط–صادر 
 ،أبو الفتح عثمان  سر صناعة االعراب

هـ(، تح: د. حسن 392بن جين )ت
، 2سوريا، ط–هنداوي، دمشق 

 .م1993



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )
 

255 

 

  مهدي شرح: ،األخطل ديوانشرح 
 العلمية الكتب دار الدين، ناصر حممد

 ،2ط لبنان، بريوت–
 م.1994هـ/1414

  اللغة العربية ومسائلها الصاحيب يف فقه
وسنن العرب يف كالمها، أبو احلسن 

 395أمحد بن فارس بن زكريا )ت 
هـ(، تح: د. عمر فاروق الطباع، 

بريوت، الطبعة –مكتبة املعارف 
 .م1993هـ/1414األوىل، 

  فصول يف فقه العربية، رمضان عبد
القاهرة،  –التواب، مكتبة اخلاجني 

 م.2009، 6ط
  عبد الواحد وايف، فقه اللغة، على

، 3القاهرة، ط–شركة هنضة مصر 
 م.2004

  يف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي
بريوت، –املخزومي، دار الرائد العريب 

 م.1986)د.ط(، 
  الكتاب، لسيبويه أبو بشر عمرو بن

هـ(، تح: 180عثمان بن قنرب )ت
عبد السالم حممد هارون، مكتبة 

–القاهرة، دار الرفاعي  –اخلاجني 
 م.1982هـ/1402، 2الرياض، ط

  ،معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه
أبو علي حممد بن املستنري قطرب )ت 

هـ(، حتقيق حممد لقريز، جامعة  214
اجلزائر، -احلاج خلضر باتنه

 .م2015/2016
  معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف

القراءات وأشهر القراء، د. أمحد خمتار 
سامل مكرم،  عمر، ود. عبدالعال

الكويت، –مطبوعات جامعة الكويت 
  م.1988هـ/1408، 2ط

  ،من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس
، 3القاهرة، ط–مكتبة األجنلو املصرية 

 م.1966
 الحواشي :

 
أخبار النحويني البصريني، أبو سعيد احلسن بن  (1)

هـ(، تح: طه حممد الزيين 368عبد اهلل السريايف )ت 
وحممد عبد املنعم خفاجي، شركة مكتبة ومطبعة 

، 1مصر، ط –مصطفى الباين احلليب وأوالده 
 .12م، ص1955هـ/1374

الكتاب، لسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن  (2)
: عبد السالم حممد هارون، هـ(، تح180قنرب )ت

الرياض، –القاهرة، دار الرفاعي  –مكتبة اخلاجني 
 .242-4/241 م،1982هـ/1402، 2ط

 .1/13نفسه،  (3)
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أبو الفتح عثمان بن جين  سر صناعة االعراب، (4)

–هـ(، تح: د. حسن هنداوي، دمشق 392)ت
 .19، صم1993، 2سوريا، ط

وهي قراءة: أيب عمرو، ويعقوب، واليزيدي،  (5)
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف ينظر: 

القراءات وأشهر القراء، د. أمحد خمتار عمر، ود. 
–عبدالعال سامل مكرم، مطبوعات جامعة الكويت 

 . 2/78، م1988هـ/1408، 2الكويت، ط
االيضاح يف علل النحو االيضاح يف علل النحو،  (6)

هـ(، تح: د. مازن 337اسم الزجاجي )تأبو الق
 1399، 3بريوت، ط–مبارك، دار النفائس 

 م.1979هـ/
من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو  (7)

 .158م، ص1966، 3القاهرة، ط–املصرية 
دراسات نقدية يف النحو العريب، عبد الرمحن  (8)

الكويت، )د.ط(، –حممد أيوب، مؤسسة الصباح 
 .33، صم1957

 .70-69االيضاح يف علل النحو، ص (9)
ينظر: فقه اللغة، على عبد الواحد وايف، شركة  (10)

، 165م، ص2004، 3القاهرة، ط–هنضة مصر 
ويف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، دار 

، 57م، ص1986(، بريوت، )د.ط–الرائد العريب 
وفصول يف فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة 

 .371م، 2009، 6القاهرة، ط –اخلاجني 
ينظر: إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، مؤسسة  (11)

 2014القاهرة، )د.ط(،  –هنداوي للتعليم والثقافة 
 .42م، ص

 
أبو بكر عبد دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،  (12)

لرمحن بن حممد الفارسي األصل، القاهر بن عبد ا
هـ( تح: حممود حممد 471اجلرجاين الدار )املتوىف: 

، م2000القاهرة، )د.ط(، –شاكر، مكتبة اخلاجني 
 .28ص

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها ينظر:  (13)
وسنن العرب يف كالمها، أبو احلسن أمحد بن فارس 

هـ(، تح: د. عمر فاروق  395بن زكريا )ت 
بريوت، الطبعة األوىل، –الطباع، مكتبة املعارف 

 .183، صم1993هـ/1414
معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، أبو علي  (14)

هـ(، حتقيق  214حممد بن املستنري قطرب )ت 
اجلزائر، -حممد لقريز، جامعة احلاج خلضر باتنه

 .274، 270، 261، صم2015/2016
 .807، 731، 281نفسه، ص (15)
وهي قراءة: أبو حيوة، ينظر: معجم القراءات  (16)

 .1/23القرآنية، 
وهي قراءة: عاصم بن هبدلة، واملفضل، ينظر:  (17)

 .1/23معجم القراءات القرآنية، 
-238معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (18)

239 ،285. 
وهي قراءة: يعقوب، واحلسن، والزهري، وابن  (19)

أيب إسحاق، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
1/49. 
 .245معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (20)
 .426نفسه، ص (21)
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يعين وبقية الكلمات بالرفع، وهي قوله عزو  (22)

اأُلُذِن جل: }َواْلَعنْيُ بِاْلَعنْيِ َواألَنُف بِاألَنِف َواألُُذُن بِ 
 [.4]سورة املائدة: َوالسينُّ بِالسيني َواجْلُُروُح ِقَصاص{

-479معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (23)
480. 

وهي قراءة: نافع، وعاصم، وأيب جعفر، وشعبة،  (24)
 . 2/260وخلف، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

 .510صمعاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (25)
وهي قراءة: محزة، والكسائي، وأيب عمرو، وابن  (26)

مصرف، واألعمش، وخلف، ينظر: معجم القراءات 
 .2/427القرآنية، 

وهي قراءة: نافع، وابن كثري، وابن عامر، وأيب  (27)
جعفر، وأيب عبد الرمحن، واحلسن، وقتادة، واألعرج، 
وابن حميصن، وشيبة، ينظر: معجم القراءات 

 .2/426القرآنية، 
 .582معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (28)
وهي قراءة: ابن كثري، وجماهد، وأيب جعفر،  (29)

 .1/188ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
وهي قراءة: نافع، ومحزة، والكسائي، وأيب  (30)

عمرو، وابن كثري، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
1/188. 
 .272ُمْشِكِل إعرابه، صمعاين القرآن وتفسري  (31)
 .371، صنفسه (32)
 .2/353ينظر: معجم القراءات القرآنية،  (33)
 .562معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (34)
وهي قراءة: محزة، ويعقوب، واألعمش،  (35)

وخلف، وسهل، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
3/83. 

 
 .660معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (36)
 .1/130ينظر: معجم القراءات القرآنية،  (37)
 .260معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (38)
وهي قراءة: ابن مسعود، وعلي بن أيب طالب،  (39)

وابن عباس، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
8/168. 
 .456معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (40)
وهي قراءة: نافع، وأيب عمرو، والكسائي،  (41)

 .2/220ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
 .2/219ينظر: معجم القراءات القرآنية،  (42)
 .482معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (43)
وهي قراءة: نافع، وابن كثري، وابن عامر،  (44)

والكسائي، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
2/331. 
وهي قراءة: أيب جعفر، ينظر: معجم القراءات  (45)

 .2/331القرآنية، 
 .532معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (46)
وهي قراءة: يعقوب، وقتادة، وعيسى الكويف،  (47)

وسالم، وسعيد بن أيب سعيد، وطلحة، ينظر: 
 .3/38معجم القراءات القرآنية، 

 .635ابه، صمعاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعر  (48)
 .243-242ص نفسه، (49)
وهي قراءة: أيب عبد الرمحن، والسلمي، ينظر:  (50)

 .1/72معجم القراءات القرآنية، 
 حممد مهدي شرح: ،البيت لألخطل، ديوانه (51)

 لبنان، بريوت– العلمية الكتب دار الدين، ناصر
 .305ص م،1994هـ/1414 ،2ط

 .251ص معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، (52)
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 .251نفسه، ص (53)
وهي قراءة: ابن هرمز، واألعرج، وابن أيب عبلة،  (54)

 .1/118وجندب، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
، 259معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (55)

335. 
وهي قراءة: نافع، وابن عامر، والذماري،  (56)

 . 1/138وشريح، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
 .261معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (57)
وهي قراءة: أيب عمرو، وعاصم، وشهر بن  (58)

حوشب، واحلسن، وهارون األعور، وأيب عمارة، 
 .1/144وحفص، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

ديوان النمر بن تولب، مجع وشرح وحتقيق: د.  (59)
، 1بريوت، ط–حممد نبيل طريفي، دار صادر 

 .137م، ص2000
 .263معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (60)
وهي قراءة: ابن كثري، وأيب عمرو، يعقوب،  (61)

وابن حميصن، واليزيدي، وجماهد، ينظر: معجم 
 .1/153القراءات القرآنية، 

البيت لسعد بن ناشب يف الكتاب لسيبويه،  – (62)
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ، و 1/58

عبد القادر بن عمر البغدادي، تح: عبد السالم 
، 4القاهرة، ط-حممد هارون، مكتبة اخلاجني

 .1/467، م1997هـ/1418
 .266معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (63)
 .1/157ينظر: معجم القراءات القرآنية،   (64)
 .267إعرابه، ص معاين القرآن وتفسري ُمْشِكلِ  (65)

 
وهي قراءة: نافع، والكسائي، وابن حميصن،  (66)

وشيبة، واألعرج، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
1/165. 
 .269معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (67)
وهي قراءة: ابن كثري، واليزيدي، وقتادة،  (68)

وعاصم، واجلحدري، وابن أيب إسحاق، ينظر: 
 .1/169لقرآنية، معجم القراءات ا

 .270معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (69)
 .272نفسه، ص (70)
وهي قراءة: ابن كثري، ويعقوب، وابن حميصن،  (71)

 .1/195واليزيدي، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
ينظر: معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (72)

 .274-273ص
وهي قراءة: ابن كثري، وأيب عمرو، وابن عامر،  (73)

ومحزة، والكسائي، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
1/225. 
 .279معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (74)
 .426-424ينظر: نفسه، ص (75)
 .427نفسه، ص (76)
 .451، صنفسه (77)
ديوان النابغة الذبياين، تح: حممد أبو الفضل (78)

، ، دار املعارف، )د.ط(، )د.ت(2إبراهيم، ط
 .41ص

 .468معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (79)
وهي قراءة: ابن كثري، وجماهد، ينظر: معجم  (80)

 .1/48القراءات القرآنية، 
 .246معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (81)
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وهي قراءة: نافع، وابن عامر، وذكوان، وأيب  (82)

ر، واملطوعي، ينظر: معجم القراءات القرآنية، جعف
1/142. 
 .262معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (83)
وهي قراءة: أيب جعفر املدين، ينظر: معجم  (84)

 .1/161القراءات القرآنية، 
 .268معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (85)
وهي قراءة: نافع، وابن عامر، وأيب جعفر،  (86)

 .2/238ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
 .484معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (87)
 .516نفسه، ص (88)
وهي قراءة: الكسائي، واملطوعي، وابن حميصن،  (89)

وحيىي بن وثاب، واألعمش، ينظر: معجم القراءات 
 .2/375القرآنية، 

 .566القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص معاين (90)
وهي قراءة: ابن عامر، ومحزة، والكسائي،  (91)

ونافع، وعاصم، شعبة، وخلف، وأيب جعفر، ينظر: 
 .3/205معجم القراءات القرآنية، 

 .760معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (92)
وهي قراءة: نافع، وابن عامر، وأيب جعفر،  (93)

 .3/227: معجم القراءات القرآنية ،واحلسن، ينظر
 .774معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (94)
وهي قراءة: ابن يعمر، وطلحة، وابن أيب  (95)

إسحاق، وابن عبيد، ونعيم بن ميسرة، عمرو بن 
نعيم بن ميسرة، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

3/299 . 
وهي قراءة: معاذ، وابن أيب عبلة، ومسلمة بن   (96)

 .3/299حمارب، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

 
 .809معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (97)
وهي قراءة: أيب عمرو، وعصمة، ويعقوب، وأبو  (98)

حيوة، وزيد بن علي، وأيب السمال، وعمرو بن 
عبيد، وابن وأيب عبلة، ينظر: معجم القراءات 

 . 3/371القرآنية، 
 . 853معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه، ص (99)
وهي قراءة: نافع، ويعقوب، وابن عباس، وأيب  (100)

لباقر، ينظر: معجم جعفر، وحممد بن علي ا
 .1/107القراءات القرآنية، 

معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (101)
 .257ص

وهي قراءة: احلارث بن أيب ربيعة، وجماهد،  (102)
 .1/113وقتادة، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

 .1/113ينظر: معجم القراءات القرآنية،  (103)
وابن عباس، وهي قراءة: ابن عامر، واملطوعي،  (104)

وشبل، وابن حميصن، والذماري، وشريح، ينظر: 
 .1/112معجم القراءات القرآنية، 

معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (105)
 . 258-257ص

وهي قراءة: ابن عباس، ينظر: معجم القراءات  (106)
 .1/201القرآنية، 

معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (107)
 .276ص

 .435صنفسه،  (108)
 .849صنفسه،   (109)
وهي قراءة: احلسن، وحيىي بن يعمر، وأيب  (110)

حيوة، عمرو بن عبيد، ينظر: معجم القراءات 
 .2/67القرآنية، 
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ينظر: معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (111)

 .430ص
معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (112)

 .463ص
عمش، وحيىي وهي قراءة: محزة، واملطوعي، واأل (113)

بن وثاب، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
2/222. 
معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (114)

 .483-482ص
 .484ص نفسه، (115)
وهي قراءة: أيب عمرو، واحلسن، وحفصنب  (116)

غياث، ونصر بن عاصم، وابن أيب إسحاق، وعباس 
بن الفضل، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

3/298. 
معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (117)

 .809ص
وهي قراءة: عاصم، وابن كثري، وابن عامر،  (118)

وزر، واجلحدري، وابن عباس، وشعبة، يعقوب، 
 .4/39ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

 .890صنفسه،  (119)
 .474صنفسه،  (120)
 .430نفسه، ص (121)
وهي قراءة: ابن كثري، وعاصم، والكسائي،  (122)

وجماهد، وقتيبة، وأبان، ويعقوب، وابن حميصن، 
 .1/178واليزيدي، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

وهي قراءة: عاصم، واحلسن، وأيب جعفر،  (123)
 1/178واألعرج، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 

 
معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (124)

 .279، 270ص
وهي قراءة: األعرج، وُأيبي، وأبو حيوة، وعاصم  (125)

اجلحدري، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
1/230. 
وهي قراءة: نافع، وابن كثري، ومحزة،  (126)

والكسائي، وخلف، واليزيدي، واألعمش، ينظر: 
 .1/229معجم القراءات القرآنية، 

، معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه (127)
 .281-280ص

 .351نفسه، ص (128)
وهي قراءة: عبد اهلل بن مسعود، وأيب حيوة،  (129)

 .1/24ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
وهي قراءة: أيب طالوت، وعبد السالم بن  (130)

 .1/25شداد، ينظر: معجم القراءات القرآنية، 
معاين القرآن وتفسري ُمْشِكِل إعرابه،  (131)

 .285، 239ص
 . 249نفسه، ص (132)
 .245نفسه، ص (133)
 .436، صنفسه (134)
 .447نفسه، ص (135)
 .448-447نفسه، ص (136)
 .450نفسه، ص (137)
 .451-450نفسه، ص (138)
 .448نفسه، ص (139)
 .558، صنفسه (140)


